
التسققتثناء كققا ن وإذا منقطققع هنققا التسققتثناء ل ن ) بلكققن) (( إل تقققدير 
اا يكققو ن الذوات في يكو ن كما والنقطاع ) بلكن) (( إل تقدر فإنه منقطع

اا المعققاني فققي " هققذا ا حمققارا إل القققوم جاء"  النحققويين كقققول أيضقق
اا إل ذواتهققم يعني وقوم الذوات باعتبار منقطع اتستثناء هققذه ومثققل حمققار

لل (( الية نن إإ للوا أأ أع نف المنقطققع والتسققتثناء بالمعاني منقطع ) اتستثناء) أت
اا ويكو ن المعاني في يكو ن إر الذوات في أيض نص أع نل أوا لن*  ((  إإ أن   أسا إلَسن ا
إف ي رر أل نس لل* لخ إإ أن   إذني لل لنوا ا أم الذين ل ن متصل هذا]3 :2 :1)[العصر) آ
لل (( لكققن النسققا ن من آمنوا نن إإ للوا أأ أع نف ألقق ى أت نم إإ لك إئ أيققا إل نو مققا ) هققذا) أأ
مققن ليسققوا هققؤلء أولياءنققا ) ل ن) الرحام (( وأولوا:  قوله في يدخل
لل ((:  قققال ولهذا موال ة وبينهم بيننا بل الرحام ذوي نن إإ للوا أأ أع نف ألقق ى أت إإ

نم لك إئ أيا إل نو ففا أأ لرو نع أل ى((  فجققائز ) بوصققية) أم نم إإ لك إئ أيققا إل نو ولققي ) جمققع) أأ
بيققن حصل كالذي ومناصر ة موال ة وبينه بينك كا ن من هنا بالولي والمراد

تفعققل معققروف وبينققه بينك كا ن فإذا الهجر ة أول في والنصار المهاجرين
اا فيه المعققروف خققص " لماذا " بوصية المؤلف قال جائز هذا فإ ن معروف

كققذلك الموت بعد إل يكو ن ل والتوارث التوارث في الكلم ل ن ؟ بالوصية
أن(( تعققالى اللققه قققال الموت بعد إل تكو ن ما الوصية أكا أك   إلقق " أي) ) أذ
إفقق ي(( الرحققام ذوي بققإرث والهجققرة بالنيمققان الرث َسنسققخ  

إب أتققا إك نل فرا ا لطو نسقق فقق ي) ) ب(( كتققاب وأرنيققد]6: ))[الحققزاب أم
أن" (( المحفوظ اللوح الموضعين أكا أك   إل (( كققو ن إليه ) المشار) أذ

للققوا نو لأ إم أ أحققا نر ل
أ نم ا له لضقق نع ألقق ى أب نو رض أأ نعقق أب إب إفقق ي إب أتققا إه إك للقق أن ال إمقق
أن إني إم نؤ لم نل أن ا إرني إج أهققا لم نل أن((  )) أوا أك أكقا إلقق إب إفق ي أذ أتقا إك نل فققي ) أي) ا

تققدل كققا ن ل ن الخيققر ة في ظاهر وهو المؤلف كلم على المحفوظ اللوح
فققي الققذي أ ن علققى يققدل وهققذا الماضققي ؟ الماضققي وال المستقبل على

فققي بققالموال ة كققا ن لكنه الرحام لذوي يكو ن الرث أ ن المحفوظ الكتاب
يتعاقققدو ن صققاروا المدينققة إلققى المهققاجرو ن قدم ما أول طويل غير زمن
تعققالى اللققه كتبققه الققذي هققو ليققس هققذا لكققن الرث بهققا يثبققت بينهم أخو ة

اا الخققو ة ثبققوت وهققو لعققارض ؟ لماذا ذلك حصل وإنما عباده على مستقر
فققي مققا هققو المسققتقر الفققرض فققإ ن وإل والنصققار المهققاجرين بين التامة

أن(( :  وقوله بالرحم يكو ن إنما الرث أ ن من المحفوظ الكتاب أك أكا إلقق أذ
إب إف ي أتا إك نل فرا ا لطو نس فا )) أم يكققو ن كيققف خققبر... ) هققذه) (( مسققطور

فا . ومجرور جار جاء ) وقبلها) (( مسطور
رر الكتاب في قال ما مسطو
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...: الطالب
 ؟ التقدير : إيش الشيخ 

 ؟ : كائن الطالب
فعل هي ما : كائن الشيخ

كا ن : خبر الطالب
: اين الشيخ

منصوب كا ن : خبر الطالب
: ايهم الشيخ

فققي مسققطورا ذلك كا ن متعلق الكتاب وفي كا ن خبر : مسطورا الطالب
الكتاب
 ؟ كا ن اتسم أين : طيب الشيخ

. :ذلك الطالب
أي ظنققي بققاب من يعنى عليكم ألقيت أنا كنت تخفى ما هذا : صح الشيخ
. يفهمها واحد
فا التسم وهو إشار ة ) اتسم) (( ذا أن((  ) خبر) (( مسطور أك أكققا إلقق )) أذ

إب إف ي((و أتا إك نل مفعققول اتسققم أنه على بمسطور متعلق ومجرور جار) ) ا
  .نستمر هنا تامة وهي السابقة بالشروط فعله عمل يعمل واتسم
نذ:  قققال إإ أو أَسنا ((  نذ أخ أن أأ أن إمقق يييقق إب لن نم ال له أق أثققا أك إمي ننقق إم نن أو إمقق رح أو )) لَسنققو

)) (( إذ فتكققو ن هققذا " وعلققى إذ واذكر"  المؤلققف قققال]7: [الحققزاب
ال ال إذ تأتي القرآ ن في كثير وهذا اذكر تقديره محذوف لفعل مفعو مفعققو
أو أخققذنا إذ للنققاس أذكققر للنققاس ؟ لمققن أذكققر باذكر يقدر محذوف لفعل
اا لنفسك أذكر نذ((  إياها مذكر إإ أَسنا أ نذ أخ أن أأ أن إم ييي إب لن نم ال له أق أثا ) وقققوله) إمي

أن((  : أن إم ييي إب لن نم ال له أق أثا أخرجوا حين ميثاقهم"  المؤلف ) قال) إمي
تعققالى الله " ل ن النمل أصغر وه ي ذرة جمع كالذر آدم صلب من

جاءت به يؤمنوا أ ن والميثاق العهد عليهم وأخذ الذر أمثال ذريته اتستخرج
وقال اتستخرجهم كونه لكن حسن وبعضها صحيح بعضها أحاديث ذلك في

أخققذ إنمققا صققحيح هذا أبالي ول الجنة إلى وهؤلء أبالي ول النار إلى هؤلء
كل وعلى صحته في العلماء اختلف الذي هو هذا عليهم والشهاد الميثاق

نذ:  تعالى قوله عند العراف تسور ة في بحثه موضع فهذا حال إإ أو أذ ((  أخقق أأ

أك ببقق نن أر إنقق ي إمقق أم أب أد نن آ نم إمقق إه إر لهققو نم لظ لهقق أت لني ير نم لذ له أد أه نشقق أأ ألقق ى أو أع
نم إه إس لف الطحاويققة شققارح فيققه البحققث بسققط وقققد]172: )[العراف) أأَسن

يكققو ن أ ن يتعيققن فل اليققة هققذه فققي أمققا فليرجققع إليققه يرجع أ ن أراد فمن
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إ ن بققل صلبه من اتستخرجه حين آدم بني على تعالى الله أخذه ما الميثاق
أ ن عليققه بهققا اللققه أنعققم نعمققة كل في ربه وبين النسا ن بين عهد الميثاق

شققكرها مققن هذا ل ن نعمة كل ربه به الله أمره ما على النعمة هذه يؤدي
اللققه وبيققن بينققك عهد عليك الواجب صار العلم بنعمة عليك الله أنعم فإذا
نذ تبينه أ ن إإ أو أذ ((  أخ له أأ لل أق ال أثا أن إمي إذني لل لتوا ا أب لأو أتا إك نل له ا لن لن يي أب لت إس أل لنا إلل

له أول أَسن لمو لت نك بنبققو ة النسققا ن علققى اللققه أنعققم وإذا]187: عمققرا ن )[آل) أت
علققى اللققه أنعققم إذا لكن متعذر ة وتسلم عليه الله صلى محمد بعد والنبو ة

أَسنا(( نعم غليظ ميثاق يبلغ أ ن عليه وجب بنبو ة عبد نذ أخ أأ أو نم   له نن فقققا إم أثا إمي
فظا إلي نذ العلققم أهققل ) وفققي) أغ إإ أو أذ ((  أخقق له أأ للقق أق ال أثققا أن إمي إذني للقق لتققوا ا لأو

أب أتا إك نل له ا لن لن يي أب لت إس أل لنا له أول إلل أَسن لمو لت نك اا يقققل  ولققم)) أت اا ميثاققق ل ن غليظقق
نذ((:  قققوله وأغلققظ أعظم النبياء على الميثاق إإ أو أَسنا   نذ أخ أن أأ أن إمقق يييقق إب لن ال

نم له أق أثا أك إمي نن إم أك(( ) ) أو نن اا) إم الجار ) لعاد ة) (( النبيين على ) عطف
أك(( و نن يظهققر أ ن فيققه ولبد متصل الضمير ل ن إما الجار أعيد ) وإنما) إم
ظاهرا عامله يكو ن أ ن له لبد المتصل الضمير ل ن العامل يظهر أي الجار

ال يأتي ول ولد ايا اا إل العامققل عققن منفص حيققث مققن ويقققال إل بعققد شققذوذ
: قققال الخمسققة هققؤلء إلققى بالنسققبة للتأكيققد جققر حققرف أعيققد المعنققى

أك(( و نن ولشققك فضققلهم علققى يققدل العموم بعد بالذكر ) وتخصيصهم) إم
أك((  فيهم نن إم نن أو إم رح أو ونققوح وتسققلم عليققه اللققه صلى محمد ) وبين) لَسنو
منهققم واحققد بققآخر بدأ وتعالى تسبحانه ولكنه العزم أولي من آخرو ن أنبياء
أك((  بالوتسط جاء ثم بالطرفين فبدأ واحد وأول نن إم نن أو إم رح أو ) ونوح) لَسنو

رتسول أول نبي، أول أو الرض أهل إلى تعالى الله أرتسله رتسول أول هو
الصل ة عليه نوح الرتسل فأول برتسول ليس لكنه نبي آدم أ ن الصحيح ل ن

أن:  تعالى الله قال كما والسلم أكا لس ((  لنا فة ال لم فة لأ أد إح أث أوا أع أب له أف للقق ال
أن يييقق إب لن لَسنققا:  تعققالى وقققال]213: )[البقققر ة) ال إإ أنققا ((  ني أح نو أك أأ نيقق أل أمققا إإ أك

أنا ني أح نو أل ى أأ رح إإ أن لَسنو ييي إب لن نن أوال إه إمقق إد نعقق حققديث وفققي]163: )[النسققاء) أب
أول أَسنققت فيقولققون َسنوح إل ى نيأتون الناس ( أن الطويل الشفاعة
إبراهيققم مققن أفضققل نوح  وليس) الرض أهل إل ى الله بعثه رسول

(( والول الخققر الطرفققا ن ليتلقققى قققدمه قلت كما ولكن موتسى من ول
أك ننقق إم نن أو إمقق رح أو أم لَسنققو إهيقق أرا نب إإ أسقق ى أو لمو أسقق ى أو إعي إن أو نبقق أم ا أنيقق نر )) أم
لبيققا ن أمققه وذكققر وعيسققى أبققاه يذكر ولم وموتسى أباه يذكر ولم إبراهيم

أب بل أم مققن خلققق أنققه والسلم الصل ة عليه عيسى في والمعجز ة الية
النقاس وخلقق أب ول أم غيققر مقن آدم وخلققق أم بل أب من حواء وخلقت
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ه يسقتدل هقذا كقل نعم وأم أب من فقي لهقا شقأ ن ل الطبيعقة أ ن علقى ب
نن(( :  قققال واحققد ة وتيققر ة علققى لكققانت وإل والخلققق التكققوين إم رح أو لَسنو

أم إهي أرا نب إإ أس ى أو لمو أسقق ى أو إعي إن أو نبقق أم ا أنيقق نر أَسنا أم نذ أخقق أأ نم أو لهقق نن فقققا إم أثا إمي
فظا إلي اا]7: )[الحزاب) أغ تعققالى بالله اليمين وهو حملوه بما بالوفاء شديد
إلققى يشققير " كأنه بالله اليمين وهو" يقول المؤلف لكن العهد الميثاق

نذ:  تعالى قوله إإ أو أذ ((  أخ له أأ لل أق ال أثا أن إمي ييي إب لن أما ال نم أل لك لت ني أت نن آ رب إمقق أتققا إك
رة أمقق نك إح لم أو نم لثقق لك أء لل أجققا لسققو لق أر يد أصقق أمققا لم نم إل لكقق أع لن أم لن إم نؤ لتقق إه أل إبقق

له لَسن لر لص نن أت أل العهققد أ ن والصققواب نظققر فيققه هذا ولكن]81: عمرا ن )[آل) أو
اا ويقوموا الرتسالة يبلغوا أ ن هو الرتسل على أخذ الذي بمققا باليمققا ن أيضقق
فلنفسققهم غيرهققم إلققى أرتسققلوا إذا لنهققم أولى باب من به اليما ن يجب
أما(( :  قوله فيكو ن أولى نم أل لك لت ني أت نن آ رب إمقق أتققا رة إك أمقق نك إح اا) أو مققن ) فققرد
 . نعم والميثاق العهد هذا أفراد

 ؟...: الطالب
 الرتسل أشرف وتسلم عليه الله صلى الرتسول : ل ن الشيخ

أشرف :ابراهيم الطالب
مراعققا ة الطرفيققن الثانيقة فقي وجعقل أشقرف أنقه قلت نعم :إي الشيخ 

  . والسلم الصل ة عليه لمحمد بالنسبة والشرفية الطرفين
رح (( ...: الطالب أم لَسنو إهي أرا نب إإ أس ى أو لمو أس ى أو إعي ؟...)) بالترتيب أو
. الترتيب هذا على هو ما الفضل في ترتيب هو ما : ل الشيخ

  ؟...: الطالب
وموتسققى لبراهيققم بالنسققبة والفضققل بققالزمن هققو يعنققي : بالزمن الشيخ

الصققل ة عليققه ومحمققد نوح وأما والفضل بالزمن رتبوا هذا الثلثة وعيسى
. الول بالطرف ثم أشرف لنه الخير بالطرف فبدأ والسلم
؟...: الطالب
نن (( : ايش الشيخ إإ نم أف لموا أل أل نع نم أت له أء أبا نم آ لك لَسن أوا نخ إإ ننين إفقق ي أفقق دد )) القق

 ]5: [الحزاب
نن ((  ؟ إعرابه وايش  إإ نم أف لموا أل أل نع نم أت له أء أبا نم آ لك لَسن أوا نخ إإ ننين إف ي أف دد القق
نن  ومثلها)) إإ أف نم ((  للوا أل أع نف نن أت أل للوا أو أع نف ؟ يعرف من]24: )[البقر ة) أت

محمد نعم
 بما؟ مجرور ة...:  الطالب
للوا((  إ ن نقول أو ؟ الوجهين على أعربها :طيب الشيخ أع نف ) مجزومققة) أت
اا ال بلم لفظ فهققي آبققاءهم جهلتم فإ ن معناها تعلموا لم فإ ن يعني بإ ن ومح
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؟. العزيز عبد يا تسؤالك الماضي الفعل بمنزلة
ل أ ن للنسققا ن ينبغققي النبققو ة أو الرتسققالة جهققة مققن المفاضلة...: الطالب

فققي تكققو ن التي الميزات جهة من تكو ن المفاضلة ذكر اذا وإنما هذا يذكر
؟...ادري فما والصبر بالعزيمة النبياء
يقققع عليققه المفضققل أ ن يخشى إنه قصدهم يمكن قال هو نعم :إي الشيخ

اا النسا ن نفس في ( ل:  قققال يفضققلهم أ ن نهققى الرتسول ولهذا له تنقص
إذا أمققا يعققرض فهو محظور مثل هناك كا ن  فإذا) الَسنبياء بين تفضلوا

وكققثر ة عليهققا وصققبرهم الققدعو ة تبليققغ فققي قوتهم مدى يبين أ ن يريد كا ن
: فقققال بققذلك وجققل عققز اللققه صققرح فقققد بققه الله اصطفاهم وما أتباعهم
أك نل إت لل ((  لس بر أنا ال نل لضقق نم أف له أضقق نع ألقق ى أب رض أع نعقق (( ]253: )[البقققر ة) أب
ند أق أل أنا أو نل لض أض أف نع أن أب يييقق إب لن ألقق ى ال رض أع نعقق ((.  نعققم]55: )[التسققراء) أب

أَسنا نذ أخ أأ نم أو له نن فقا إم أثا فظا إمي إلي  )) أغ
نذ:  قال  إإ أو أَسنا ((  نذ أخ أن أأ أن إم ييي إب لن نم ال له أق أثا أَسنا(( :  قققال ) ثققم) إمي نذ أخقق أأ أو

نم له نن فقا إم أثا فظا إمي إلي اا)) أغ بققالله اليميققن وهققو حملققوه بمققا بالوفققاء  شديد
هققذا وهققل الغليققظ للميثققاق تفسققير هذا اليمين وهو قوله وتعالى تسبحانه
هققو إنققه بعضققهم فقال فيه المفسرو ن اختلف ؟ غيره أو الول هو الميثاق
فظا(( :  قققوله وهققو الوصققف أجققل مققن أعيققد وإنما الول الميثاق إلي )) أغ
أَسنا((  الله يرحمك نذ أخ أأ نم أو له نن فقا إم أثا فظا إمي إلي غيققر إنققه آخققرو ن  وقال)) أغ

أ ن فالغالب المعرفة بلفظ كا ن فإ ن تكرر إذا التسم أ ن القاعد ة ل ن الول
هققذا الول غيققر الثققاني أ ن فالغالب النكر ة بلفظ كا ن وإ ن الول هو الثاني

اا وليس الغالب نل:  تعالى قوله ترى فإنك دائم أه لء ((  أزا إن أج أسا نح إل لل ا إإ
لن أسا نح إل اا جاء]60: )[الرحمن) ا اا الثققاني والحسا ن بأل معرف غيققر قطعقق

اا التسم أعيد إذا أنه الكثر نعم لكن الول الحسا ن الول غيققر صققار منكققر
اا أعيد وإ ن أَسنا(( :  قققال ا منكققرا الميثققاق أعيد فهنا الول صار معرف نذ أخ أأ أو

نم له نن فقققا إم أثا وجققه مققا الول الميثققاق غيققر الثققاني الميثققاق ) فيكققو ن) إمي
آدم بني جميع على أخذ الذي الميثاق هو الول الميثاق إ ن يقول المغاير ة
بعبققاد ة القيققام من حملوه بما بالرتسل الخاص الميثاق هو الثاني والميثاق

الثققاني الميثققاق إ ن قلنا إذا وأما إليه والدعو ة شريعته وتبليغ وجل عز الله
شققديد ميثقاق أنقه يعنققي بقالغلظ وصقفه هو إعادته فائد ة فتكو ن الول هو

.  غيرهم على أخذ الذي الميثاق من أشد
نذ...:  الطالب إإ أو أَسنا  ((  نذ أخ أن أأ أن إم ييي إب لن نم ال له أق أثا )  ؟) إمي
بالنسبة به التنويه باب من ذكره ولكنه العام الميثاق هو يعني :نعم الشيخ
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.  النبياء لهؤلء
أل:  بقوله عقبه ولهذا أأ نس أي إل أن ((  إقي إد لصا نن ال نم أع إه إق ند ثققم ) يقققول) إصقق
أل((:  قققوله صققدقهم عققن الصققادقين ليسأل الميثاق أخذ أأ نس أي إل ) اللم)  

بعدها والفعل جر حرف العراب حيث من وهي المعنى حيث من للتعليل
اا مضمر ة بأ ن منصوب أل:  وقوله الجر لم بعد جواز أأ نس أي إل أن ((  إقي إد لصا ال

) ضققمير) أخذَسنا (( وإذ غيبققة ضققمير هنققا والضققمير اللققه هققو ) السائل)
من أتسلوب واللتفات الغيبة إلى التكلم من التفات فيه يكو ن حتى متكلم

حضققور ومن حضور إلى غيبة من يكو ن قد ويختلف البلغية اللغة أتساليب
ند:  تعققالى فقوله غيبة إلى أق أل أو أذ ((  أخقق له أأ للقق أق ال أثققا إنقق ي إمي أل أب إئي أرا نسقق إإ

أنا نث أع أب لم أو له نن ن ي إم أن نث أر ا أش فبا أع إقي ؟ أين من التفات  هذا]12: )[المائد ة) أَسن
ند((  الحضور إلى الغيبة من أق أل أذ أو أخ له أأ لل نذ وهنا منهم وبعثنا...) ) ال إإ أو  ))

أَسنا نذ أخ أن أأ أن إم ييي إب لن فهققو لنسققأل يقققل ) ولققم) (( ليسأل:  قققال ) ثققم) ال
هقو موضقع كقل فقي العامقة اللتفقات فائقد ة ؟ اللتفقات فائد ة ما التفات
كقا ن إذا الكلم أ ن ذلقك وجقه والمخقاطب الققارئ تنبيه ؟ من تنبيه التنبيه
شققيء هنققاك يكو ن أ ن غير من معه يسير النسا ن فإ ن واحد أتسلوب على

مققن انتقققل ؟ كيققف توقققف حينئققذ حصل التسلوب تغير فإذا انتباهه ريوجب
فائققد ة هققذه واضققح وللمخققاطب للقارئ تنبيه هذا في فيكو ن هذا إلى هذا

والقرينة السياق بحسب تكو ن خاصة فوائد هناك ثم التفات كل في عامة
أس:  تعالى قوله إلى انظر أب أع لل ى ((  أو أت نن*  أو له أأ أء أمقق ى أجا نع أل أمققا*  ا أو

أك إرني ند له لني لل أع لك ى أل لز لعبس موافقة يدريه وما قال ما]3 :2 :1)[عبس) أني
كققره وجققل عز الله بأ ن ذلك عللوا ؟ لماذا ليدريك موافقة عبست قال ول
: فقققال والتققولي العبققوس وهققو الققذم يقتضققي بوصققف نققبيه يخققاطب أ ن

(( والسققلم الصققل ة عليققه الرتسققول غيققر عققن يتحققدث )كققأنه) (( عبس
لل ى أو أت نن*  أو له أأ أء أم ى أجا نع أل أما((:  قال ) ثم) ا أك أو إرني ند له لنيق للق أع لكق ى أل لز أني

علققم عنققده ليس والسلم الصل ة عليه الرتسول أ ن ليتبين بذلك  خاطبه))
أل والسققلم الصققل ة عليققه الرتسققول فققي قققدح فيققه ليس وهذا الغيب من

اا يكو ن اللتفققات أ ن والحاصققل البشققر جميع شأ ن هو هذا ل ن للغيب عالم
فققي خاصققة فائققد ة موضققع كققل في يكو ن ثم التنبيه هو منه العامة الفائد ة

نذ:  قققال لمققا أنققه أعلققم واللققه فائققدته هنا الموضع ذلك إإ أو أَسنا ((  نذ أخ أن أأ إم
أن ييي إب لن نم ال له أق أثا اا النبياء ميثاق ) وكا ن) إمي وأمر به يقومو ن أمر بين دائر
اا يكو ن المرين وكل البشر من به يواجهو ن لكققن صققدق غيققر ويكو ن صدق

جققانب فققي الصققدق غيققر لكققن مسققتحيل النبيققاء جققانب فققي الصدق غير
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ينسققب أ ن ) كراهيققة) (( ليسققأل:  قققال ؟ ل وال ممكققن، المققدعوين،
التحدث ل ن النبياء ؟ من علمه في يدخل أنه مع وجل عز لنفسه السؤال
بضققمير التحققدث يكققو ن أ ن مقن النفققس في أقوى لنسأل الحضور بضمير
أل:  وجققل عز الله يقول الغيبة أأ نس أي إل أن ((  إقي إد لصققا " المؤلققف ) قققال) ال
أل المستتر للضمير " تفسير الله أأ نس أي إل أن ((  إقي إد لصا نن ال نم أع إه إق ند )) إص
تفسققير فققي يراه ما على بناء " وهذا الرسالة تبليغ ف ي" المؤلف قال
قققال دعققوا ولمن لهم السؤال أ ن والصواب فقط للنبياء السؤال أ ن الية
لن:  تعالى الله أل أأ نس أن أل أف أن ((  إذني لل أل ا إس نر أ

نم ل إه ني أل لن إإ أل أأ نس أن أل أن أو إلي أس نر لم نل ا
أل أنه فالصواب يسأل منهما فكل]6: )[العراف) أأ نسقق أي إل أن ((  إقي إد لصققا ال

نن نم أع إه إق ند ذلققك قبققول وفققي للنبيققاء بالنسققبة الرتسققالة تبليققغ ) فققي) إص
اا قال للمدعوين بالنسبة اا بهققم للكققافرين تبكيتقق لسققؤال تعليققل هققذا تبكيتقق
أل يمكققن لنه ل النبياء يسأل وجل عز الله إ ن المؤلف يقول يعني النبياء
اا ولكن بالواجب يقوموا اا يعني بهم للكافرين تبكيت اا تقريع للكققافرين ولومق

تسققيقولو ن المققدعوين أمققام الرتسققالة بلغتم هل الرتسل تسأل إذا فإنه بهم
رت هذا في فيكو ن ، نعم غيققره لتبكيققت الغير وتسؤال الكافرين لهؤلء تبكي
أذا:  تعالى قوله في كما القرآ ن به جاء إإ أو لة ((  أد لءو نو أم نل نت ا أل إئ يي*  لسقق أأ إبقق

رب نَسن نت أذ أل إت :8)[التكوير) لق لة(( ]9  أد لءو نو أم نل بعبققار ة أو الطفلققة ) هققي) ا
البنات يئدو ن أنهم الكفار بعض طريق من وكا ن توأد التي النثى هي أعم

اا ؟ لماذا حيات وهن يدفنونهن مققا رجققل هققذا يقققال يعير أ ن العار من خوف
أذا ولهققذا بنققت جققاءه الرجققل هققذا أو بنققت إل عنققده إإ أو أر ((  يش نم لب له لد أحق أأ

أث ى للَسن لل إبا له أظ له نج ددا أو أو نس أو لم لهقق لم أو إظيقق أر ى أك أوا أتقق أن أني إم إمقق نو أققق نل )) ا
أر ى يعير أ ن يخاف يستتر أوا أت أني أن ((  إم إم نو أق نل نن ا إء إم أر أما لسو يش إه لب )) إبقق
له(( نفسه في يقول ثم بالله أعوذ لك إس نم لني أأ أل ى   رن أع نم لهو له أأ بسقق لد إفقق ي أني

إب أرا بت اا وكرامة عز على يمسكه أ ن يمكن ) ما) ال اا طيب  أبد رأي على إذ
تبكيققت ؟ إيققش الرتسققالة تبليققغ عققن النققبيين بسؤال المراد يكو ن المؤلف

 وتقريعهم بهم الكافرين هؤلء
لد" (( :  قال  أع أأ أن(( )) تعال ى أو إرني إف أكا نل فبا((  )) بهم إل أذا فمققا أع إلي )) أأ

فا مققؤ بيققن قائققل يقققول ) قققد) (( وأعققد) ) (( ليسققأل:  "قققوله لمقق
العبار ة لكا ن ائتلف بينهما كا ن لو لنه تنافر عليه المعطوف و المعطوف

) نعم) (( وأعد:  قال لكنه للكافرين ويعد صدقهم عن الصادقين ليسأل
نذ) ) (( أخذَسنا علققى عطققف هققو المؤلققف يقققول فيهققا نقول فكيف إإ أو  ))
أَسنا نذ أخ أن أأ أن إم ييي إب لن نم ال له أق أثا أك إمي نن إم نن أو إم رح أو أم لَسنو إهي أرا نب إإ أسقق ى أو لمو أو
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أسقق ى إعي إن أو نبقق أم ا أنيقق نر أَسنا أم نذ أخقق أأ نم أو لهقق نن فقققا إم أثا قصققده ) والظققاهر) إمي
اا منهققم وأخققذنا يعنققي )الخير ة) (( أخذَسنا اا ميثاققق للكققافرين وأعققد غليظقق

اا فيهققا يكو ن المؤلف رأي وعلى إلققى الحضققور مققن ؟ منيققن التفققات أيضقق
جققاء ) لكنه) : (( ليسأل قوله على معطوف إنه نقول أ ن ويمكن الغيبة

اا الماضي بالفعل لد (( ثققابت أمققر وأنققه لوقققوعه تحقيققق أع أأ أن أو إرني إف أكققا نل إل
فبا أذا فما أع إلي اا يعني مؤلم قال أليم  وقوله)) أأ مفعققل بمعنققى فعيققل موجعقق

ال أ ن الكثر كا ن وإ ن العربية اللغة في تأتي اا كققثير ة فاعققل بمعنى فعي جققد
ومنققه قليل مفعل بمعنى فعيل لكن كثير ة أمثلتها وعزيز بصير تسميع مثل
الشاعر وقول مؤلم بمعنى أليم الية هذه
هجققدوع وأصحاب ي نيؤرقن ي    السميع كالداع ي الرنيحاَسنة أمن" 
 "

ممققا الفوائققد نأخذ لكي نقف هنا وإلى المسمع يعني السميع الداعي فهو
. تسبق
لل (( اظن من : تعالى قوله نن إإ للوا أأ أع نف اخققذنا ولققد يققا اللققه يرحمققك))  أت
)) الرحام (( اولوا فوائد

 ...: الطالب
لل ((  طيبالشيخ:  نن إإ للوا أأ أع نف أل ى أت نم إإ لك إئ أيققا إل نو ففققا أأ لرو نع ) يسققتفاد) أم

((:  لقققوله مققوال ة وبينهققم بينك لمن الوصية جواز الكريمة الية هذه من
لل نن إإ للوا أأ أع نف علققى الدالة بالنصوص مقيد لكنه الطلق الية ) وظاهر) أت
عاده حين تسعد بن أبي وقاص حديث ومنه الثلث على تزيد ل الوصية أ ن

الصققل ة عليققه النققبي رآه فلما به كا ن وجع من والسلم الصل ة عليه النبي
اا أعني الفرصة اتستغل والسلم ذو إَسنقق ي اللققه رسققول " نيا وقال تسعد

لققه فققا ن وإل صققلبي من يرثني ل  ومراده" ل ي ابنة إل نيرثن ي ول مال
فالشقطر ققال ل ققال مقال ي بثلقث ي أفأتصدق(   وعصبة عم بني

.)  كثير والثلث الثلث قال فالثلث قال ل قال النصف نيعن ي
ففققا(( :  لقوله المعروف من الحسا ن أ ن الكريمة الية فوائد ومن لرو نع أم

اا ) يعني) بالمعروف بنا مر قلت إذا فالمعروف هذا وعلى بالوصية إحسان
عنققد معققروف الحسا ن أ ن ولشك يشمل ؟ ل وال بالحسا ن المر يشمل

. الخلق وعند الله
مققن اليهام موضع في الحتراز في القرآ ن بلغة الكريمة الية فوائد ومن
؟ يؤخذ أين

...: الطالب
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للوا ((:  قال لما لنه ؟ ذلك  كيفالشيخ:  نو لأ إم أو أحا نر ل
أ نم ا له لض نع أل ى أب نو أأ

رض نع أب ينتفققع أ ن يمكققن ل موال ة وبينهم بينه من أ ن النسا ن يتوهم ) قد) إب
لل ((:  لقققوله فققاحترز مققاله مققن بشققيء نن إإ للقوا أأ أع نف ألق ى أت نم إإ لك إئ أيقا إل نو أأ

ففا لرو نع إوي ل (( امثل كثيرا علينا مرت أمثلة ) ولهذا) أم أت نس نم أني لك نن نن إم أمقق
أق أف نَسن نن أأ إل إم نب إح أق نتقق أف نل أل ا أتقق أقا أك أو إئقق أل نو لم لأ أظقق نع فة أأ أجقق أر أن أد أن إمقق إذني للقق ا

لقوا أف نَسن نن أأ لد إم نع للوا أب أت أقا دل أو لك أد أو أع له أو لل أن ى ال نس لح نل . ]10: )[الحديد) ا
أن(( :  قال ثم طيب   أك أكا إل إب إف ي أذ أتا إك نل فرا ا لطو نس مققن  يسققتفاد)) أم

(( لقققوله مسققتقر ة الشققياء فيققه كتبققت قققد المحفوظ اللوح أ ن الية هذه
أن أك أكا إل أهققل اختلققف وقققد ببعققض بعضققهم الرحام ذوي أولوية ) وهو) أذ
والنقققص بالزيققاد ة وتبققدل تغيققر هققل الملئكة بأيدي التي الكتب في العلم

ودليققل الملئكققة بأيدي التي بالصحف ممكن ذلك أ ن والصواب ؟ والتغيير
لحوا ذلك نم أني له ((  لل لء أما ال أشا لت أني إب نث لني له أو أد ننقق إع بم أو إب لأ أتققا إك نل : )[الرعققد) ا
بأيدي التي الصحف لكن تبديل ول تغيير فيه ما الله عند الكتاب أصل]39

تسققيئة فعققل رجققل ذلققك مثققال والتبديل التغيير فيها يقع أ ن يمكن الملئكة
ال كصدقة حسنة فعل إنسا ن أو محيت اتستغفر فإذا تكتب نن ثققم مث بهققا ممقق

نن إذا أنيا تمحى بها م أها ((  بني أن أأ إذني لل لنوا ا أم للوا ل آ إط نب نم لت لك إت أقا أد ين أص أم نل إبا
أذ ى أل مققن وغيققره التسققلم شققيخ قققرره مققا وهققذا]264: )[البقققر ة) أوا

ن المحققيقن فيقه كتقب ققد لنقه يتغيقر ل ثقابت الكتقاب أم فقي مقا أ ن م
الققذي فهققو الملئكققة بأيققدي مققا وأمققا البد إلى الزل في الشياء اتستقرار

. والثبات المحو في يقع أ ن يمكن
مققن وتقققديره بشققرعه وجققل عز الله عناية تمام الكريمة الية فوائد ومن
أن((  ؟ تؤخذ أين أك أكا إل إب إفقق ي أذ أتققا إك نل فرا ا لطو نسقق المققر ليققس  ل ن)) أم

اا اا أمر الشققرعية المور ل وجل عز الله عند محكم مكتوب كله بل ارتجالي
ررية المور ول شققيء كققل أ ن وتعققالى تسققبحانه حكمتققه تمام من وهذا القد

تبديل. ول فيه تغيير ل منظم مرتب عنده محصا فإنه
  ؟...:  الطالب
أعماله. يكتبو ن الذين النسا ن مع :الملئكة الشيخ

 ؟...:  الطالب
يتعلققق مققا هققو... مققراد ل يقرؤونققه القققرآ ن فيققه مكتققوب هققذه : ل الشيخ

.  النسا ن بأعمال
نذ:  تعققالى قال ثم إإ أو أَسنا ((  نذ أخ أن أأ أن إمقق يييقق إب لن نم ال له أق أثققا أك إمي ننقق إم نن أو إمقق أو

عظققم الكريمققة اليققة مققن يسققتفاد]7: )[الحققزاب) آخققره إلقق ى...لَسنوح
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اللققه أ ن ذلققك وجققه والسققلم الصققل ة عليهققم النبيققاء علققى المسققؤولية
اا منهققا ويسققتفاد الميثققاق بأخققذ خصصهم عظققم الفائققد ة هققذه علققى فرعقق

النبياء ورثة لنهم ذلك كيف العلم أهل على المسؤولية
اا عليهققا للققه فإ ن بنعمة عليه الله أنعم من أ ن منها ويستفاد  اا شققكر خاصقق

علققى تققدل هنققا الضققافة ) فققإ ن) (( ميثاقهم:  لقوله العامة النعمة غير
بنعمققة عليققه اللققه أنعققم من كل بهم الخاص الميثاق تخصيص ، التخصيص

اا فيها عليه لله فإ ن ممققا نسققلم التقريققر وبهققذا النعمققة بهذه يقوم أ ن عهد
مققن عليهققم أخققذ الققذي الميثققاق به يراد هنا الميثاق أ ن من المؤلف ذكره
فققأعطه أعطققاك عهققد هققذا فققإ ن بنعمة عليك الله أنعم إذا آدم أبيهم ظهر
أنيا:  تعالى الله قال إن ي ((  أل أب إئي أرا نس لروا إإ لك نذ أ ي ا إتقق أم نع إتقق ي إَسن لل لت ا نمقق أع نَسن أأ

نم لك ني أل لفوا أع نو أأ إدي أو نه أع إف إب نم لأو لك إد نه أع العهققد هققذا مققا]40: )[البقققر ة) إب
ند المائققد ة تسققور ة في ذكره ؟ الله ذكر الذي أق أل أو أذ ((  أخقق له أأ للقق أق ال أثققا إمي
إن ي أل أب إئي أرا نس أنا إإ نث أع أب لم أو له نن ن ي إم أنقق نث أر ا أشقق فبققا أع إقي أل أَسن أقققا له أو للقق يَسنقق ي ال إإ

نم لك أع نن((  العقد صور ة ) شوف) أم إئ لم أل لت نم أق أة أأ لصل لم ال لتقق ني أت أة أوآ أكققا لز ال
نم لتقق نن أم إل ي أوآ لسقق لر نم إب له لمققو لت نر لز أع لم أو لت نضقق أر نق أأ أه أو للقق فضققا ال نر فنا أق أسقق أح
لن أر يف أك نم لأل لكقق نن نم أع لك إت أئا يي نم أسقق لكقق لن أل إخ ند لأل رت أو لنققا إري أج نجقق نن أت أهققا إمقق إت نح أت
لر أها نَسن أل اا وميثاق عهد  هذا]12: [المائد ة) ) ا الصققل ة عليهم النبيين عهد إذ
. والدعو ة والعمل الرتسالة تبليغ وهي عظيمة مسؤولية والسلم

يرحمققك الخمسققة الكققرام النبيققاء هققؤلء فضيلة الكريمة الية فوائد ومن
يققدل بالققذكر العام أفراد تخصيص فإ ن بالذكر تخصيصهم الدللة وجه الله
. المخصص ذلك شرف على
اا أ ن فوائدها ومن الخمسققة هقؤلء أفضققل وتسقلم عليقه اللققه صقلى محمد

اا عليهم تقديمه وجهه؟ اا عنهم متأخر أنه مع ذكر الحققال مقتضى وكا ن زمن
. الزمني الترتيب بحسب يذكروا أ ن الفضيلة في متساويين كانوا لو

إبراهيققم ثققم محمد الفضيلة في هؤلء ترتيب أ ن الكريمة الية فوائد ومن
 انتبهوا عيسى ثم موتسى ثم

وجهققة لققه يققبين تؤخققذ بأنها القائل ؟ ل وإل الية من الفائد ة هذه تؤخذ هل
؟ نظره

 بالزمن ترتيب رتبهم الربعة هؤلء خص : ما الطالب
؟ الفضل ترتيب هو : ما الشيخ 

. الفضل ترتيب عن حكاية مجرد : هو الطالب
العنايققة علققى يققدل هققذا أ ن لشققك الققذكر تقققديم لكققن نعققم : إي الشققيخ
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مققن يسققتفاد ل أنققه لي الظاهر تسبب من له لبد ذلك أشبه وما والفضلية
؟ ل وإل خققارجي بققدليل إل نققوح مققن أفضققل إبراهيققم أ ن نعلم ل لننا الية

اا أ ن صحيح كققا ن لققو لنققه أفضققلهم أنققه نعلققم والسققلم الصل ة عليه محمد
ذكققر بعققد اليققة جققاءت لكققن آخرهققم هققو لكا ن الذكري الترتيب المقصود

ما زمني هذا وعيسى وموتسى وإبراهيم نوح وتسلم عليه الله صلى محمد
. الفضل ترتيب على يدل

خارجي؟...: الطالب
. واضحة الخارجية الدلة : ل الشيخ

اا أ ن اتفققاقهم بعققد نققوح أو عيسققى أفضل أيهما العلماء اختلف وقد محمققد
؟ نققوح أو عيسققى أفضققل أيهمققا اختلفوا لكن موتسى ثم إبراهيم ثم أفضل
اا أ ن بعضهم فقال مققن كابققد ولنققه الله أرتسله رتسول أول لنه أفضل نوح
اا خمسقين إل تسقنة ألققف فيهقم بققي لنقه غيره يكابده لم ما قومه ل عامق
اا إل إياهم دعاؤه يزيده إ ن بققل بعضققهم وقققال وتسققخرية بالله والعياذ فرار

اا أوذي والسلم الصل ة عليه لنه أفضل عيسى بالقتققل هققدد إنققه حتى أيض
ن قتلوا حين أنفسهم شفوا أنهم يرو ن اليهود فإ ن قتل إنه قيل إنه حتى م
لَسنا:  وقالوا عليه عيسى شبه الله ألقى إإ أنا ((  نل أت أح أق إسي أم نل أس ى ا أن إعي نبقق ا

أم أني نر أل أم لسو إه أر لل لكقل ل ن التوققف هقذا فقي وعندي]157: )[النساء) ال
. الثاني من أفضل فيها يكو ن مزية منهما واحد

: لقققوله النبيققاء علققى المسققؤولية تغليققظ الكريمققة اليققة فوائققد ومققن
أَسنا نذ أخ أأ أو نم ((  له نن فقا إم أثا فظا إمي إلي .]7: )[الحزاب) أغ

نفسققه عققن التحققدث ؟ ذلققك كيققف وجل عز الرب عظمة الية فوائد ومن
أَسنا العظمة بضمير نذ أخ أأ أو نم ((  لهقق نن فقققا إم أثا فظققا إمي إلي وجققل عققز  واللققه)) أغ
فققي كثير وهو الفراد بضمير وتار ة العظمة بضمير تار ة نفسه عن يتحدث
.  واضح لنه المثلة لذكر حاجة ل القرآ ن

أل:  قال ثم أأ نس أي إل أن ((  إقي إد لصا نن ال نم أع إه إق ند لد إص أع أأ أن أو إرني إف أكا نل فبا إل أذا أع
فما إلي ]8: )[الحزاب) أأ

مسققؤولية من أعظم العزم أولي على المسؤولية أ ن على : يدل الطالب
غيرهم

مققن أعظققم العققزم أولققي على المسؤولية أ ن على يدل نعم : إي الشيخ 
قققاموا وأنهم أعظم مسؤوليتهم أ ن أجل ومن كذلك وهو غيرهم مسؤولية

.  بها
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